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Bezoek Johannes Fontanus College 

Bij binnenkomst in de mediatheek is de mediathecaris - Coby Borkent - druk in gesprek met 

enkele leerlingen. Het zijn twee vrolijke meiden en ze zijn lid van het lezerspanel van de 

school. Ze lezen nieuwe boeken en schrijven recensies voor de docenten. In totaal zijn 

ongeveer 20 leerlingen uit de bovenbouw lid van het panel. Coby en haar collega bespreken 

de recensies met het hen. De stukjes worden jaarlijks samengebracht in een boekje en op basis 

hiervan selecteren de docenten de boeken die ze zelf gaan lezen. De docenten geven aan dat 

het literatuuronderwijs door deze interactie op een hoger plan is gekomen.  

Het Johannes Fontanus College is een christelijke school met 2150 leerlingen. De school 

omvat alle afdelingen van Mavo TL t/m Gymnasium. Er is een Technasium, Vecon Business 

School (met praktijkdiploma Boekhouden) en Cambridge Engels. De school heeft een 

regiofunctie voor de dorpen in een straal van 20 km. 

De mediatheek heeft een centrale plek in de school en ook op het eind van de dag is het nog 

druk. De collectie omvat 15.000 exemplaren en op jaarbasis zijn er 30.000 uitleningen. 

Boeken die niet worden gelezen worden vervangen, boeken die langer dan 10 jaar in de kast 

staan ook. Zo houdt Coby de collectie actueel en aantrekkelijk. Nieuwe boeken worden 

zorgvuldig uitgekozen en ze kan een paar dagen druk zijn met het uitzoeken van nieuwe 

boeken voor de brugklassers. 

De afgeschreven boeken komen op een kar in de personeelskamer en mogen gratis worden 

meegenomen. Vreemd genoeg vliegen de oude boeken weg. Dit was voor Coby een van de 

medewerkers aanleiding om een briefje op de kar te plakken:  

De afgeschreven boeken vinden gretig aftrek, maar wist je dat…… 

De mediatheek vol staat met goede, actuele boeken 

Al het personeel van de mediatheek gratis mag lenen? 

Je vindt ons in 014/015 

Coby heeft een duobaan als mediathecaris samen met haar collega Els Brouwer (samen 1 fte), 

vier mediatheekmedewerkers (samen 1,1 fte) en één vrijwilliger, zodat altijd 2-3 mensen in de 

mediatheek aanwezig zijn. 

Coby is in 1995 begonnen in de mediatheek van het JFC. Er was toen een vacature voor 

“Medewerker Bieb”. Functie-eisen: goed kunnen omgaan met vrijwilligers, goed kunnen 

omgaan met jongeren, het zien zitten om te automatiseren. In deze volgorde. Coby werkte 

hiervoor in een speel-o-theek met vrijwilligers, heeft een academische opleiding (Chemische 

Technologie) met onderwijsbevoegdheid én ze wilde graag automatiseren, dus werd ze 

aangenomen. Ze kreeg de sleutel van een hok met 10.000 vieze oude boeken, gesorteerd op 

jaar van uitgave. Waarbij de Vlaamse literatuur natuurlijk wel op een aparte plank stond. Elk 

boek moest dus eerst in de kaartcatalogus worden opgezocht voordat het kon worden 

uitgeleend. 

Automatisering was noodzakelijk en Coby koos voor Aura. Toen nog de Dos-versie. Bij Aura 

heeft ze regelmatig om nieuwe functies gevraagd, die vaak snel werden ingebouwd. De 

kastindeling werd omgegooid: alle boeken de gang op en dan twee dagen met tien man alles 

op alfabet sorteren. 

Inmiddels heeft Coby haar opleiding aangevuld met de GO-opleiding 

Informatiedienstverlening (in 2000) en mediacoach. De GO-opleiding Basisopleiding 

bibliotheekmedewerker heeft Coby inmiddels zelf 18 jaar lang gegeven. Bij Aura Software 

geeft ze al vele jaren de cursus Aura Online.  
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De mediatheek neemt niet alleen fysiek een centrale plek binnen de school in. Ze heeft ook 

een relatief groot aandeel in het onderwijs. Er is veel contact met de secties Nederlands en 

Engels op het gebied van leesbevordering. Bij Engels is er een doorlopende leerlijn en is er 

samen met de sectie een eigen niveau indeling voor de onderbouw ontwikkeld op basis van 

moeilijkheidsgraad. Voor de graded readers zoals Penquin readers, Oxford Bookworms etc, is 

een omzettabel gemaakt zodat deze codering makkelijk te vertalen is naar de eigen indeling. 

Per afdeling en leerjaar wordt er een instapniveau gegeven, maar de leerling kan zelf beslissen 

om een niveau hoger te gaan. Het niveau waar op wordt gelezen is daardoor omhoog gegaan. 

Aan het begin van elk schooljaar zijn de eerste twee, drie weken volgeboekt met afspraken 

om per klas boeken te komen lenen. Bij Nederlands en Engels wordt niet gewerkt met 

klassensets, maar kan elke leerling zelf kiezen. De brugklassers hebben twee keer per week 

een half uur vrij lezen en veel docenten beginnen tegenwoordig vaak met 10 minuten lezen. 

Het is een perfecte manier om de klas rustig te krijgen. 

De mediatheek levert ook een grote bijdrage aan de profielwerkstukken. De leerlingen doen in 

het kader van het PWS twee verplichte mediatheekopdrachten. Ze zoeken informatie met 

betrekking tot hun eigen onderwerp in bibliotheken, databanken, Google, Google scholar etc. 

volgens een vast stramien. Dit bespreken ze met een mediathecaris. Coby heeft er plezier in 

als ze leerlingen verder op weg kan helpen met bijvoorbeeld extra zoekwoorden en extra 

relevante bronnen. 

De mediatheek verzorgt elk jaar op het VWO 5 workshops Informatievaardigheden. Twee 

voor de 4e klassen, twee voor de 5e klassen en 1 voor de 6e. Daarnaast verzorgen ze bij 

diverse vakken gerichte korte instructies over informatie zoeken voor een praktische opdracht. 

Ook geeft ze regelmatig cursussen voor docenten. 

Op de vraag of er wordt samengewerkt met bibliotheek Barneveld, is het antwoord kort en 

bondig “Nee”. De bibliotheek heeft een aantal jaren geleden fors bezuinigd, de 

onderwijscontactpersoon is ontslagen. De bibliotheek geeft zelf aan dat ze niet heel veel 

kunnen bieden en de wisselcollecties zijn te duur.  

Coby vertelt veel en makkelijk over haar werk. Op de vraag wat ze nou het leukst vindt in 

haar baan, volgt een heel kort antwoord: “De leerlingen. Daar doen we het allemaal voor.”  Ze 

vindt het leuk om te laten zien dat er leuke boeken bestaan en leuk om te laten zien dat zoeken 

van informatie makkelijk en efficiënt kan.  

Dan toch nog een anekdote:  

Een jongen van Mavo 4 komt naar haar toe en vraagt: “Mevrouw, hebben jullie hier ook leuke 

boeken?” 

Coby: “Wat bedoel je met leuk?” 

“Nou over seks. En drugs.” 

Coby geeft hem het boek “De belofte van Pisa” mee, onder de voorwaarde dat hij komt 

vertellen wat hij ervan vond. Enkele dagen later was de reactie: “Deze viel best wel mee”. 

Coby vindt haar drive in het steeds weer bedenken en ontwikkelen van nieuwe dingen. Om 

vernieuwend bezig te zijn en leerlingen en docenten te ondersteunen en verder te helpen. Ze 

vindt haar functie de leukste die je binnen school kunt hebben. 

 
 


